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Jochym Marine - Fishmaster
350 Camo Aluminium - Ponton
z aluminiową podłogą
Cena

5 849,99 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

JMFF350CamoALU

Kod producenta

JMFF350CamoALU

Opis produktu
FISHMASTER 350 Camo
Unikalny rodzaj ?odzi opracowany w celu spe?nienia konkretnych wymaga? w?dkarzy. Proces rozwoju ?odzi zabr
a? cztery lata
we wspó?pracy z najlepszymi w?dkarzami ?wiata. Dzi?ki specjalnej konstrukcji Fishmaster jest bardzo stabil
ny na wodzie nawet
w niesprzyjaj?cych warunkach pogodowych. Wewn?trzna przestrze? ?odzi jest wi?ksza ni? w wi?kszo?ci pontonó
w o tej samej d?ugo?ci.
Ni?sze zu?ycie paliwa i energii elektrycznej dzi?ki zmniejszonemu tarciu ?odzi na wodzie, które powsta?o d
zi?ki tunelowi powietrznemu
pod pod?og? zapewnia równie? wi?ksze bezpiecze?stwo. Tunel powietrzny zapobiega przedostawaniu si? strumie
nia powietrza pod ?ódk?,
co mog?oby doprowadzi? do przewrócenia! Wszystkie drewniane cz??ci s? chronione gor?c? natryskow? warstw?
przeciwpo?lizgowej gumy,
która chroni je równie? przed wilgoci?. Tylna strona rur jest wygi?ta w dó?, co zapewnia wi?ksz? przyczepn
o?? na tylnej cz??ci ?odzi,
co pozwala na p?ynno?? równie? przy wi?kszym obci??eniu. Ta?my z PVC wzd?u? ca?ej tuby chroni? je przed us
zkodzeniem,
a tak?e pozwalaj? ?odzi dotrze? do brzegu w trudno dost?pnych miejscach.
Fishmaster to ponton zaprojektowany na bazie katamaranu, gdzie pod?oga prawie nie dotyka wody, a ponton un
osi si? na dwóch tubach.
Zwi?ksza to znacz?co stabilno?? konstrukcji, zwrotno??, powi?ksza miejsce wewn?trz i zmniejsza o 40-50% zu
?ycie baterii !!!
Dwie osoby poruszaj?ce si? na pontonie na stoj?co nie powoduj? utraty stabilno?ci czy zmiany kursu porusza
nia!!
Ponton nadal p?ynie prosto tam gdzie chcemy, dzi?ki czemu mo?esz swobodnie holowa? ryb? w najtrudniejszych
warunkach
bez obawy o wywrotk?!!! Nawet przy najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i wysokiej fali spokojnie za
n?cisz,
czy idealnie po?o?ysz zestaw !!! Kolejnym atutem Fishmastera jest niewielka waga ( 49 kg z pod?og? ! ) Dzi
?ki temu jest ?atwy
do przenoszenia przez 1 osob?, a mimo to jego ?adowno??, to a? 350kg! To dwukrotnie wi?cej ni? popularne p
ontony o tych wymiarach!
Ka?dy Fishmaster ma 3 opcje pod?ogi do wyboru (bez dodatkowych op?at!!!) :
1. Aluminiowa pe?na
2. Drewniana pe?na - rekomendowana przez producenta, gdy? jest tak samo wytrzyma?a i sztywna jak aluminiow
a, a jest o po?ow? l?ejsza!
3. Air Deck - pod?oga dmuchana

wygenerowano w programie shopGold

Fishmaster 220 jest dost?pny w dwóch kolorach : Zielony i Camo

Fishmaster ze wzgl?du na swoj? konstrukcj? jest bardzo stabilny, z wygodn? przestrzeni? wewn?trz i niesam
owit? zwrotno?ci?!

Parametry:
D?ugo??: 350 cm
Szeroko??: 210cm
Wewn?trz przestrze?: 265 x 110 cm pod?oga
Materia? : 1100 DEX
Grubo?? materia?u : 0,9mm
Waga: tylko 59 kg (w tym drewniana pod?oga)!
Rozmiar opakowania: 160x79x39 (w tym pod?oga)
Max.moc silnika: 9,9hp
Maksymalne obci??enie: 690 kg
Maks liczba osób: 6
Zobacz jak ?atwo si? rozk?ada !

Zobacz te? jaki jest zwrotny i bezpieczny !

Zdj?cia pogl?dowe -

https://www.facebook.com/Jochym-Marine-Polska-1945814228776064/
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